Copi o’r ffurflen
Wyt ti rhwng 13 ac 16 oed? Wyt ti eisiau helpu plant a phobl
ifanc eraill? Wyt ti eisiau i dy farn gael ei glywed, cwrdd â phobl
newydd a chael hwyl?
Does dim byd i dy stopio – ymuna â’r Bwrdd Pobl Ifanc
ar gyfer Newid!
Mae’r Bwrdd Pobl Ifanc ar gyfer Newid yn gyfle hwyliog a
chyffrous i bobl ifanc, 13-16 oed, lunio a chyfarwyddo
gwaith yr NSPCC.

Amdanaf i
Dyma gyfle i ti ddweud ychydig mwy wrthym amdanat ti dy hun, a pham rwyt ti’n
awyddus i fod ar y Bwrdd Pobl Ifanc ar gyfer Newid. Llenwi’r ffurflen gais hon yw
dy gam cyntaf ar daith gyffrous iawn! Galli ei llenwi ym mha bynnag ffordd rwyt
ti eisiau, felly mae croeso i ti fod yn greadigol. Galli ysgrifennu dy atebion, tynnu
llun ohonyn nhw, neu os oes ffordd arall y byddai’n well gennyt ti ddweud wrthym
amdanat ti dy hun, cysyllta â ni yn participationteam@nspcc.org.uk
a gallwn gael sgwrs am hyn.

Fy enw yw
Rydw i’n

oed ac mae fy mhen-blwydd ar

I gymryd rhan, rhaid i ti fod yn o leiaf 13 oed erbyn mis Ionawr 2020 a chei di ddim bod yn
hŷn na 18 oed erbyn mis Ionawr 2022.

Fy nghyfeiriad yw

Fy rhif ffôn yw

Fy nghyfeiriad e-bost yw

Ym mha wlad wyt ti’n byw?

Dyma ychydig amdana i

1.
2.
3.

Yr Alban

Gogledd Iwerddon

Cymru

Lloegr

Gallech gynnwys ffaith hwyliog, beth rwyt ti wrth dy fodd yn ei
wneud yn dy amser rhydd, pa eiriau y byddai dy ffrindiau yn eu
defnyddio i dy ddisgrifio, pa uwch-bŵer fyddet ti’n hoffi ei gael a
pham, neu unrhyw beth arall.

Dyma lun ohonof fi
Gallet ti dynnu llun ohonot ti dy hun, neu lynu llun.
Os oes gennyt ti hoff anifail anwes, hoff le, neu
frawd neu chwaer, beth am ychwanegu hyn at y
llun hefyd?

Roeddwn i’n teimlo’n falch iawn pan...
Alli di feddwl am adeg pan wnest ti rywbeth a aeth yn
dda iawn, neu rywbeth a wnaeth dy herio, na fyddet ti’n
gyfforddus yn ei wneud fel arfer?

Byddwn wrth fy
modd yn dod yn
aelod o’r Bwrdd Pobl
Ifanc ar gyfer Newid
oherwydd…
Efallai yr hoffet ti gynnwys
pethau sy’n gwneud y cyfle
yn un cyffrous, beth fyddet
ti wrth dy fodd yn ei gael o
fod yn aelod, beth rwyt ti’n
meddwl y galli di ei gynnig i’r
bwrdd, neu unrhyw beth arall
yr hoffet ti i ni ei wybod.

Pe bawn i’n cael
rheoli’r DU, byddwn
i’n...
Yn dy farn di, beth yw’r heriau
mwyaf i bobl ifanc yn y DU
heddiw? Beth allai’r bobl sy’n
rheoli fod yn ei wneud yn well?
Oes gennyt ti syniadau da a
fyddai’n gwneud bywyd
yn well i bobl o dy
oedran di?

Yn y dyfodol, byddwn wrth fy
modd yn…
Gallai hyn fod yn yrfa berffaith ar gyfer y
dyfodol, sut byddet ti’n hoffi newid y byd,
rhywbeth rwyt ti eisiau ei ddysgu, neu unrhyw
beth arall!

Pe bawn i’n sownd ar
ynys gyda grŵp o bobl
nad oeddwn i wedi cwrdd
â nhw o’r blaen, y peth
cyntaf y byddwn i’n ei
wneud yw...

Oes unrhyw beth arall
yr hoffet ti ei ddweud
amdanat ti dy hun?
Os oes unrhyw beth y gallwn
ei wneud i dy helpu os cei
dy wahodd i gael cyfweliad,
ychwanega hyn yma.

Fyddet ti’n gweithio ar gael
dy achub, neu fyddet ti’n creu
cymdeithas newydd ar yr ynys?
Sut fyddet ti’n penderfynu pwy
sy’n gyfrifol am wneud beth?
Beth allet ti ei wneud i ddod i
adnabod eich gilydd?

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Byddwn yn cysylltu efo ti a dy rieni/gofalwyr
erbyn 22 Ionawr 2021 i roi gwybod i ti os
wyt ti wedi cael dy roi ar y rhestr fer ar gyfer
cyfweliad.
Yn anffodus, nid yw’n bosibl cynnig lle i
bawb ar y Bwrdd Pobl Ifanc ar gyfer Newid,
gan mai dim ond 15 lle sydd gennym.
Os na chei di gyfweliad, mae dal llawer o
ffyrdd eraill y gelli di gefnogi ein gwaith, a
byddwn yn rhannu’r rhain efo ti.

Anfon dy gais ar e-bost at
participationteam@nspcc.org.uk

Os oes gennyt ti unrhyw gwestiynau,
ffonia ni ar
0203 772 9609 neu 0282 044 1678
Sylwch, mae ein tîm cyfranogi yn siarad
Saesneg yn unig
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